Aan leerlingen en ouder(s)/verzorger(s)

Breda, 18 maart 2020

Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s),
Op woensdag 18 maart gaan we van start met ons onderwijs op afstand. Alle medewerkers zijn druk
bezig om de lessen vorm te geven en materiaal te ontwikkelen, zodat je vanuit huis wel met
schoolwerk aan de slag kunt gaan.
Hoe gaat het in zijn werk?
Voor je staat per dag in de Magister-agenda vermeld welke lessen je moet volgen. Op die manier
kun je gewoon je lesrooster volgen en heb je een min of meer normale schooldag. In Google
Classroom staan zoals altijd de studiewijzers, leerstof en het maakwerk. Voor de
bovenbouwleerlingen staat de studiewijzer in Magister. In Magister-agenda komt, zoals gebruikelijk
het huiswerk te staan en de inlevermomenten voor opdrachten of onderzoeken waar je een cijfer
voor krijgt. De so’s of proefwerken zullen op een andere manier worden afgenomen dan je gewend
bent.
Een voorbeeld:
Stel, je hebt het eerste uur aardrijkskunde op je rooster staan. Je gaat dan naar Google Classroom
en kijkt in de studiewijzer voor aardrijkskunde wat je deze week voor dit vak moet doen. Daar vind
je uitleg, presentaties, instructies, links naar filmpjes of websites en de opdrachten waarmee je aan
de slag kunt gaan. Dat kunnen opdrachten uit het lesboek zijn, dat kan een online opdracht zijn of
een opdracht waar je ter plekke op de computer mee aan de slag moet. In sommige gevallen moet je
aan het einde van het uur iets inleveren of aantonen wat je gedaan hebt. Lees de instructies goed en
dan kom je hier vast uit. Daarnaast check je of er in de Magister-agenda, bij het eerste uur, nog
extra informatie staat bij huiswerk en toetsen. Je docent aardrijkskunde zit op dat moment (dus
tijdens het eerste lesuur) klaar om al je vragen te beantwoorden. Stel je vraag of vragen via
Googlemail, Google Chat of Google Meet. Het kan zijn dat je iets langer op je antwoord moet
wachten. Werk dan rustig aan andere onderdelen verder.
Enkele vragen die hierbij mogelijk naar voren komen.
Hoe werkt Google Meet en Chat?
Ook voor de docenten is dit nog zoeken. Het zal niet gelijk goed gaan. Al doende zullen we dat
leren. Wanneer het niet direct lukt tijdens een les, blijf dan niet te lang proberen, maar ga aan de
slag met je schoolwerk. Magister, Googlemail en Google Classroom zullen waarschijnlijk geen
probleem vormen. Wellicht is LPT of buiten de les een goed moment om Google Meet en Google
Chat verder uit te zoeken.
Google Meet: https://support.google.com/a/users/answer/9282720?hl=nl
Google Chat:
https://support.google.com/hangoutschat/?hl=nl#topic=7649316

Worden er ook toetsen afgenomen?
Nee, voorlopig zullen wij geen toetsen afnemen. Wel zal je met enige regelmaat een opdracht

krijgen die je moet inleveren en waar je een cijfer voor krijgt dat meetelt op je rapport. Als dat het
geval is, dan wordt bij huiswerk en toetsen aangegeven dat er een so of proefwerk is. Docenten
kunnen misschien ook een mondeling afnemen via Google Meet.
Hoe zit dat met schoolexamens/pta-onderdelen?
Door de zeer recente beslissing van de Minister van Onderwijs met betrekking tot de (afronding van
de) schoolexamens en het Centraal Eindexamen moeten we als school eerst bedenken hoe we dit
gaan aanpakken. Zo gauw als wij daar meer duidelijkheid over hebben, berichten wij hierover. Blijf
wel actief aan de slag met de stof voor periode 3 en maak een start met de nieuwe stof voor periode
4 (deze zal de komende dagen aan Magister ELO en/of Google Classroom worden toegevoegd).
Uiteraard mag het feit dat er nu onderwijs op afstand geregeld moet worden nooit in het nadeel van
de leerling zijn. Wij zullen ons daar in alles hard voor maken.
Gaan de examentrainingen door?
Vooralsnog hebben we besloten om de examentrainingen in april niet door te laten gaan. Maar we
moeten even afwachten, zoals eerder gemeld, na de recente berichtgeving vanuit de minister wat we
precies als school hiermee gaan doen.
Bij wie kan ik terecht voor vragen?
Vragen over de lesstof stel je aan je vakdocent. Deze zit op het bij jou ingeroosterde moment klaar
om je vragen te beantwoorden die je stelt via Google-agenda, Google Chat of Google Meet. Andere
vragen kun je bij je leergroepbegeleider kwijt. Je leergroepbegeleider blijft hierin je eerste
aanspreekpunt. Dat doet hij of zij sowieso tijdens LPT.
Mag ik ook vooruit werken?
Natuurlijk mag dat. Je kunt dan ook je eventuele vragen al stellen via Google-mail, Google Chat of
Google Meet. Je docent zal echter pas antwoorden tijdens het ingeroosterde lesuur.
Wat als er een docent ziek is?
Als een docent door ziekte niet in staat is om te werken, zal hij/zij dit in de Magister-agenda
vermelden onder huiswerk en toetsen. Dit betekent dat je zelfstandig doorwerkt aan datgene wat er
in de Magister-agenda en/of Google Classroom staat vermeld. Je kunt dan nog steeds vragen stellen
alleen zal je op antwoorden moeten wachten totdat de docent weer beter is. Uiteraard kun je ook je
je vragen aan elkaar stellen.
Hoe zit het met vakken als gym, drama of tekenen?
Ook voor deze vakken vind je op de eerder vermelde plekken (Magister-agenda en/of Google
Classroom) opdrachten en instructies over wat er van je wordt verlangd.
Wat als Magister niet werkt?
Heel Nederland gaat ineens massaal online. We merkten gisteren al dat Magister niet de hele tijd
bereikbaar is. Als je op het ingeroosterde uur niet in Magister kunt komen, probeer het dan later
nog een keer. Sowieso is het verstandig om op rustigere uren (voor 8 uur ’s ochtends of na 5 uur ’s
middags) op Magister te kijken wat er van je wordt verwacht en dit voor jezelf te noteren en
eventuele belangrijke documenten te downloaden op je eigen computer. Op die manier kun je altijd
aan de slag. Het niet kunnen inloggen op een ingeroosterd uur betekent niet dat je helemaal niets
voor dat vak kunt doen. Onderwijs op afstand vraagt van ons allemaal de nodige flexibiliteit. Google
is vermoedelijk minder gevoelig voor storingen dan Magister.
Ik hoop dat je hier mee vooruit kunt en dat je een goede start met ons onderwijs op afstand kunt
maken.
We blijven je voorlopig op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen en zullen daarin ook
weer veel gestelde vragen terug laten komen. Voor nu, alvast veel succes gewenst.
Hartelijke groet,
Dhr. Peter de Waal
Teamleider Orion Lyceum

